
2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%2.7-%1165011650119700.0( ـــــ لفائف 37)حديد تسليح صلب  

%2.7-%1165011650119700.0(ـــــ أطوال 52)حديد تسليح صلب  

%1.6-%1250012500127000.0قطاعات إنشائية

%1.7-%1150011500117000.0خوص وزوايا وخالفه

%10.8%2162161950.0مم علي البارد2الواح صاج 

م 1.06مم عرض اللوح 0.5صاج مفرد سمك 
سم3.7والتعريجة

143.60143.60130.000.0%10.5%
م 1سم عرض 4ساندوتش بانلز للحوائط سمك

مم بينهما عازل0.5×0.4سمك الصاج 
376.20376.20329.000.0%14.3%

سم 4/7.7ساندوتش بانلز لالسقف سمك 
مم0.5×0.4 وسمك الصاج 1.18عرض 

438.90438.90367.000.0%19.6%

%3.4-%1.2-850840870بورتالندى عادى معبأ

%8.4%1875187517300.0أبيض

%16.9%37257256200.0م( 3م/ كجم250 )خرسانة جهد  

%16.2%106010609120.0( سم6×12.5×25)أسمنتى مصمت مقاس

%12.4%5000500044500.0(سم 12×20 ×40 )أسمنتى مفرغ مقاس 

%20.0%9009007500.0(سم 6.5×12 ×25 )طفلى مثقب مقاس 

%21.4%1700170014000.0(سم 6×12×25 )وردي مقاس 

%44.4%6565450.0حرش

%66.7%6060360.0ناعم

طن

2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

الحديد- 1

كريتال-  قطاعات حديدانشائية - 2

طن

صاج معرج مجلفن ملون- 3

2م

األسمنت-4

طن

الخرسانة الجاهزة-5

الطوب- 6

ألف طوبة

الرمل- 7

3م

2019

1



2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%26.3%120120950.0مخصوص

%11.5%6.5-155145130فينو

%25.0%3.8-3130125100م22مقاس  - 2سن 

%1.0%9009008910.0فاخر للفرم والحليات والمصيص

%12.9%7457456600.0مكلسن للتشغيل

%15.3%2300230019950.0الطنالمطفأ

     بالط موزايكو حصوة كراره مقاس 
(سم 3×30×30 )

8282660.0%24.2%
     بالط شطف رخام كراره  مقاس    

( سم 4×40×40 )   
1401401100.0%27.3%

   بالط شطف رخام الباستر مقاس    
( سم 3×30×30 ) 

1321321100.0%20.0%

       بالط أسطح أسمنتي مقاس       

(سم 2.5×25×25 ) 
3939370.0%5.4%

%4.0-%4848500.0(سم 35×25) مقاس حوئطسيراميك 

%4.2%5050480.0(سم 35×35)مقاس أرضيات سيراميك 

%3.2-%6060620.0(سم 50×50)مقاس أرضيات سيراميك 

2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

السيراميك- 13

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

الزلط- 8

3م

السن- 9

الجبس- 10

الطن

الجير- 11

البــــــالط- 12

2م

2م

2019
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2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%16.7%1401401200.0(ترابيع  ) جالله اليت

%15.4%1501501300.0(ترابيع  )تريستا 

%22.2%110110900.0(درج  )جالله اليت

%20.0%1201201000.0(درج  )تريستا 

%10.0%3853853500.0(ترابيع  )أحمر أسوان 

%10.0%3303303000.0(ترابيع  )رمادي 

%14.6%2752752400.0(درج  )أحمر أسوان 

%20.0%2402402000.0(درج  )رمادي 

%0.0%76.1576.1576.150.0معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات

%0.0%29.2929.2929.290.0مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات

%0.0%105.7105.68105.680.0دهان ايبوكسي

%0.0%21701701700.0ممم8ألواح قشرة قرو او زان  سمك 

لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي
اللفه 

(م10×1)
228.0228.0207.50.0%9.9%

عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح 
 مم3بالبوليستر سمك 

%12.5%249.949.944.40.0م

%9.6%7.67.66.90.0كجم60/70بيتومين مؤكسد علي الساخن 

كجم 36كثافه  )ألواح عزل حراري بوليسترين
(3م/

%5.9%31621.01621.015310.0م

معجون ومون ايبوكسية لألرضيات الصناعية- 17

2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

الرخام- 14

2م

ط .م 

الجرانيت- 15

2م

ط. م 

2م

HDFأرضيات خشبية  -18

العزل- 19

2019
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2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%0.0%6660.0كجم معجون بالستيك

%4.9%33.5633.56320.0بالستيك مط عالى الجودة

%1.9%48.1348.1347.250.0بالستيك نصف المع

%0.0%46.946.946.90.0مط خارجى متفوق الجودة

%4.0%50.450.448.40.0الكية نصف المع

%5.5%40.640.638.50.0الكية المع أبيض

%19.0%3.23.22.70.0كجم (حبيبات ناعمة)دهانات أسمنية للواجهات     

%20.2%11.1211.129.250.0عددقرميد مرسيليا بدون لون

%0.0%479.9479.9479.90.0( 2مم2نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%692.0692.0692.00.0( 2مم3نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%3470.23470.23470.20.0( 2مم16نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%6726.06726.06726.00.0( 2مم25نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%98.698.698.60.0( 2 مم10×4نحاس معزول شعر  )كابالت 

نحاس مسلح ضغط منخفض  )كابالت 
( 2مم6×4

78.778.778.70.0%0.0%

نحاس مسلح ضغط منخفض  )كابالت 
(2 مم95+ 185×3

1777.31777.31777.30.0%0.0%

%0.0%176.0176.0176.00.0مم16خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%0.0%277.0277.0277.00.0مم23خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%0.0%63.063.063.00.0 م20اللفه مم فلكسبل23خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%1.6%6500.06500.06400.00.0(فلندي  )خشب سويد موسكي 

%4.8-%10000.010000.010500.00.0أطوال - (روماني  )خشب زان مبخر 

2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

الدهانات- 20

لتر 

لتر 

كسوة قرميد للواجهات-21

المستلزمات الكهربائيه- 22

اللفه 
(ط.م100)

ط.م 

م45اللفه 

الخشب -23   

3م

2019
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2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%21.4%170.0170.0140.00.0مم4خشب أبالكاج 

%11.4%7800078000700000.0فضي مؤكسد

%12.7%8000080000710000.0ملون

%3.7%1596159615390.0مم به زجاج مفرد88قطاع منزلق عرض 
مم به زجاج مفرد  وضلفة 88قطاع منزلق عرض 

سلك
1824182415960.0%14.3%

%12.5%1539153913680.0قطاع ثابت به زجاج مفرد

%4.9%1081081030.0 مم4شفاف 

%4.9%1501501430.0 مم6شفاف 

سم مقاس 2.5بولى كاربونيت مصمت كريستال ـ ألوان 
م5.8×2.1اللوح 

173.2173.15163.790.0%5.7%

%5.9%84.2484.2479.550.0م5.8×2.1مم خام ألمانى مقاس اللوح 6مفرغ 

%22.5%9898800.0لوح مم12.5 م سمك 3×1.2ألواح مقاس 

%0.0%33.6633.6633.660.0مم2.5سمك " 2/1مواسير  

%0.0%78.678.678.60.0 مم2.5سمك " 1.5 مواسير 

%12.5%13.2613.2611.790.0 مم20" - 2/1 بار  20 
%11.4%79.479.471.270.0 مم50" - 1.5 بار  20

%11.4%26.326.323.610.0مم25" 4/3معزوله ضد الشمس
%11.4%34.5234.5230.990.0مم25" 3/4 بار مغلفه باألسود 20مواسير فيبر 

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

متر طولى

تابع الخشب -23   

األلومنيوم- 24

الطن

UPVCقطاعات -25

2م

الزجاج- 26

2م

بدائل الزجاج- 27

2م

أسقف جبسية- 28

مواسير حديد مجلفن- 29

2019

مواسير بولى بروبلين- 30

متر طولى
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2018عام 

العام السابقالشهر السابقفبراير فبرايريناير

%0.0%4.934.934.930.0"1/2مواسير بالستيك رمادى 
%13.5%54.9654.9648.440.0"3مواسيربالستيك ابيض للصرف 
%11.4%87.4587.4578.510.0"4مواسيربالستيك ابيض للصرف 

%10.0%88.5588.5580.50.0بوصله عادية" 6مواسير 
%9.9%140.3140.30127.650.0بوصله عادية" 8مواسير 
%10.4%97.7597.7588.550.0بوصله مرنة" 6مواسير 
%9.7%156.4156.40142.60.0بوصلة مرنه" 8مواسير 

مواسير بالستيك - 31

متر طولى

مواسير فخار - 32

متر طولى

2019
2019نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير 

الوحدةالنوع
معدل التغير عن

6


